
PICTURA BISERICII SF. IOAN DIN DELNIŢA* 

MIRCEA ILIESCU 

Biserica romano-catolică, cu hramul Sf. Ioan, monument 
cu o istorie deosebit de importantă pentru arhitectura secu
i ,1scă a zonei Ciuc, se află în apropierea aşezării Delniţa care 
este amintită documentar Încă din veacul al XIV-lea, sub 
numele de Delna (în maghiară Csikdelne) 1. 

Speciali ştii2 considerau pînă de curînd - pornind de la 
analiza planimetrică şi, probabil, de la atestarea locuirii din 
apropiere - că edificiul poate fi Înscris În rîndul bisericilor 
de sat, secuieşti, ridicate în decursul veacului al XV-lea3. 

Cu un plan simplu, a cărui folosi re - În Tnlnsilvania -
se regăseşte pînă tîrziu, biserica are o singură navă cu un 
cor nedecroşat, Încheiat pentagonal ; la vest un turn clopot
niţă de plan dreptunghiular, cu patru nivele, iar la nord , 
către extremitatea vestică a corului , o sacristie4. 

1n descrierea planimetrică a bisericii din Delniţa este de 
remarcat, ca particulară, orientarea neparalelă a zidurilor 

* Prezentu l studiu amplifică textu l com u111ca r11 cu aceeaşi temă, us
ţin ută :n cadrul sesiunii de comunică ri a In stitutu:ui de arte plastice 
„N. Grigorescu", din Bucureşt i , la 23 mai 1973. Fotografi i le provin din 
foro teca Direqiei Patrimoniului Cultural Na\ional. 

1 Un „sacerdos de De lna" este amintit în că la 1333, cf. oriolan 
Suciu, Dicţionar iswric al Localităţilor clin Transilvania , I , Ed. Acad. 
R.S.R., 1967, p . 196. 

2 Keopeczi Sebest yen J6zsef, A kăzepkori ny1tgati miivetseg legkeletibb 
hatarai, „Emlekkonyv, A Szeke:y nemzeti mu zeum otveneves jubileumara", 
Sf. Gheorghe, 1929; Magyarorszag mi.iemlekei, II , Budapesta, col. 265, 
Vamszer Geza, A csikclelnei Szent }a1mostemplom, în „Debreceni Szem:e", 
nr. 8, 1934; Ştefăn escu I. D ., L'art byzantin et l'art lombard en Tra11-
sylvanie. Peinwre mitrale de Valachie et de Moldavie, P ari s, 1938, p. 51 
şi urm .; Ilalogh Jolân, Az erdelJii renaissance, I, C luj, 1943, p. 124 -
215; Vătăşianu Virgi l, Istoria artei fe1ulale În ţările române, I , Bucureşti , 
1959, p. 559; Drăguţ Vasile, Pict11ri m1tra!e exterioare în Transilvania, 
În „S.C.I.A. , s. Artă Plastică", t. 12, 1, 1965, p. 89. Alte i u cră ri referi
toare la bi serica din Delniţa - citate în studiul nostru - pot fi consul
tate în arhiva D .P .C.N. 

3 Keopeczi Sebestyen J6zsef, op. cit . p. 390; Virgil Vătăşi an u , op. 
cit„ p. 552; I. D. Ştefănesc u , op. cit„ p . 51 o at ribuie chiar secol ului a l 
XIV-iea. 

4 I. D . Ştefănescu , op. cit„ loc. cit., con sideră că sacri tia a fost 
construită în secolul al XIX-lea . Radu J-Ieitel, R aport preliminar privind 
cercetările cfcct1Jate la biserica monument din Delniţa ( Mierwrea Ciite ) , 
îmrc 28 august - 28 octombrie 1970 (Arhiva D.M.I.A., p. 5) arata că: 
„f 1mdciţia sacristiei a fost exewtată ele la nivelitl originar de călcare al 
momtmentultti" şi ajunge la concluzia că ea a fos t „adosată mon111nerit1t!1ti 
imediat după terminarea !1ti". 

lungi ale navei5, iar la cor, deschiderea foarte largă a „celor 
doită unghiuri pe care le formează, la est, laturile pentagomt
hti"6. Iniţial , zidurile au fost întărite cu opt contraforturi a 
căror amplasare corespunde cerinţelor constructive, În special 
În partea de est a edificiu lui , unde ele urmau să preia Împin-· 
ge.r iJ c bo'.ţ' l o·r7 . 

Ridicate din pietre de rîu legate cu un mo.rtar foarte slab8, 
zidurile bisericii au fost consolidate ulterior prin intervenţii 
succesive, dintre care menţionăm acum numai amplasarea 
unor contraforturi, pe laturile de nord şi de suci ale navei, 
contraforturi care au modificat ş i sistemul deschiderilor in i
ţiale ale fe restrelor. Astfel, singurul contrafort ulteri or de 
pe latura de sud9, a acoperit una din ferestrele origin are10. 

5 In releveul executat de a rh . Marin a Iliescu, cotele s:nt următoare l e: 
în interior, la est, lăţi111e 6,45 m, la ve t 7,30 m. Subliniem apariţia co
rului n edecroşat faţă de zidurile navei, particularitate ce se reîntî lneşte şi 
la alte biserici secuieşti , spre exemplu la Mihăi!eni şi Fei.iceni, la aceasta 
din ur111ă p rovenind de la o refacere din secolul al XVI-iea. (Rezultate le 
cercetărilor executate la Feliceni de către arhg. Mariana Beldie sînt în 
curs de redactare. Ii mul ţumim pe această cale pentru in formaţiile oferi te). 

6 R . Hei tel, rap. cit., p. 15, nota 4. 
7 La cor, chiar dacă nervura traveii centra '.e a bolţii cade, la sud, 

exact Între două contraforturi, ampl asarea celor lal te contraforturi în cearcă 
să răspundă - În mod vizibil - cerinţelor constructive. Vezi ş i arh. 
Marina Iliescu , Memoriu j1tstificativ, Proiect resta1Jrare biserica Del11iţa, 
arhiva D.M.I.A. , 1974, p. 3. 

B Ibidem, p. 4. 
9 Repartizarea contrafo rturilor iniţiale este următoarea : cîte unul 

pe colţuril e celor patru unghiuri a le corului , două pe latura de sud a 
corului (unul corespunzînd arcului triumfa l din interior) ş i două pe 
colţmile de sud ş i de nord ale faţadei nordice a navei. !năl ţimea contra
forturi lor din etapa I de con strucţie este diferită: cele ale corulu i - mai 
scunde, cele vestice - mai înalte. La est de portalul sudic, contrafo rtul 
ini \:ia l are în ălţimea de 5,45 - cotă de referinţă . 

Dintre contraforturile adăugate: două masive pe latura vestică a tur
nu lu i ş i trei contraforturi (1865) pe latu ra no rdică a navei. Reven ind la 
contrafo rtul d~ pe latura de sud a navei , la vest de portal, sub li niem 
importanţa sa deose bită; vom Încerca, pe parcursul lucră rii, să surprinde:i1 
momenwl ampl asă rii sa le (vezi nota 18). 

10 Pe lîngă descoperirea unei ferestre a absidei, »fereastră bipartită, 
rn m1tluri gotice tlrzii" (R. I-leitei, rap . cit. p. 6, subliniem asemănarea cu 
fe reastra absidei bise ricii din R acu), au fost identificate, pe latura de sud 
a navei, două ferestre originare: una amplasată la est de portalul sud ic 
iar cea l a ; tă, mică (aproape identică aceleia în arc frînt a sacristiei), 
aşeza tă spre vest. Prin decaparea tencuie lilor din interiorul navei s-a 
descoperit o altă fereastră, aşezată în ax ul contrafortului adăugat pe 
lat ura sud (vezi nota 18). Dimensiuni le sale: h = l ,25 m, 1= 0,77 m, iar 
arcul deschiderii este semicirrnlar. 

Fig. 4. Martiriu l Sf. Zenobie şi Zenobi a (Baia). 
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Fig. 2. Bi se ri ca ~ f . Ioan din Delniţa, în timpul restaurării . 

Portalul faţadei sudice ;i, de acelaşi tip cu cel al sacnst1e1 
şi - mai important - , prezentînd frapante analogii cu frag
mentele portalului vestic descoperite în cursul cercetărilor 
arheologice, este constituit dintr-un „cadrn decorat rn baghete 
şi e Încălecat rn o cornişă în stilvtl Renaşterii, Încoronată rn tm 
rînd de creneluri mici" 12. 

în interior, corul pentagonal păstrează bolţile de cără
midă „pe ogive, Împărţite În trei travee. Cheile de boltă 
poartă srntvtri heraldice, de formă alvmgită şi festonată care 
se răspîndesc În Transilvania Împreimă rn formele Renaşterii, 
fiind şi ele de provenienţă italiană" 13. 

11 Montan\ii portalu '. ui au fost în locui\i cu ocazia reparaţiilor din 
1935 - 1941. E l a fost „protejat" cu un fe l de pridvor ca re , co nstruit î n 
1760, a fo t demolat cu ocazia ace l oraşi lucrări (vezi R . HeiLel , rap . cit„ 
p. 7. De ene'.c portalelo :· la Keopeczi ebestyen ] 6z ef, op. cit.). 

12 V. Vătăş i an u , op. cil, p. 552: „În lipsa altor argmnen.te, cfotarea 
bisericii treb1tie să se Întemeieze deocamdată pe aceste amăn1tnte". 

l3 Ibidem. Majo ~ita·•ea cerce tă tor il o r at ribuie decoraţia sc ulpta tă a 
bisericilor ~ec uieşt i din această zona (Mih:J ileni , Racu, Delniţa, Armaşeni, 

Fi g. 4. Portalul fa\adei sudice. 
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' Fig. 3. Boltirea c rului . 

Trecîncl la interiorul navei , separată de cor printr-un arc 
triumfal a cărui deschidere a fost modificată În secolul al 
XIX-lea, credem că acesteia nu i-a fost destinat un sistem 
ele boltire 14. Inexistenţa contraforturilor originare, pe laturile 
lungi ale navei, calitatea foarte slabă a mortarului şi ziclariei 
În general, ne conduc la concluzia că nava a fost încă de la 
încep ut acoperită cu un tavan ele lemn. Cel care se păstrează 
pînă astă zi are înscrisă Într-una clin casete data 1613. El este 
alcătuit din 104 casete dreptunghiulare, pc care sînt pictate 
diferite motive florale 15. 

în partea de vest a navei a fost construită, Într-o etapă 
ulterioară, o tribună, „adăitgată în secolitl al XIX-lea, c1;, 
parapet plin, sprijinit pe pilaştri şi arce În plin cintrn .. . 
galeria este acoperită rn bolţi încntcişate, compartimentate cit 
arce dubloitri" 16. 

Biserica se încheie, spre vest, cu un turn de plan drept
unghiular, cu patru nivele, care conservă, „la nivelvtl doi, spre 

adăugăm şi biserica reformată din Peliceni), perioadei goticului tîrziu , 
cu influen1e renascentiste. Kei:i peczi ~ebestyen J6ze f (op . cit„ p. 390) 
ajunge chiar să presupună, referindu-se la De lniţa. că "este opera muti 
italia11" . Acel aşi ce rcetător - analizînd scururi 'e heraldice sculptate pe 
console au pe cheile de bol tă, con side ră că apariţia stemei Hunt-Pazmfo 
reflectă intenţi a lui Ioan de Szentgyorgy, de a da „mărire se minţiei " ş i 
crede că, biser ica din Racu (spre exemp lu) , a fost ridicată sub do 1111ia 
„regelui Matei , în timpn! voievod1dui Ioan gro f ele Szentgyorgy şi Bazi11 , 
!ntre răscoalele clin 1457 şi 1467" idem , p. 400 no ta 6) . 

Fă ră să mai discută - justeţea concluziilor, arătăm numai că, dincolo 
de acestea, autorul trece în revistă ş i tema voievodului Petrn de Sze nt
gyor; .)' (1490- 1510), iar la De :nip, pe o cheie d ~ bo ltă ob servă „stema 
familiei Zapolya" (idem, p. 390). Considerăm deci folo itor studiu lui nos
tru, să amintim că domnia voievodului Ioan 7.apolya se însc rie şi ea în 
sec lui al XVI- lea (1510- 1526, luptele pentru domnie prelun gindu-se 
pînă :n 1538), ca ş i cea a voievodului Petru de Szentgyorgy . . . 

Mulţumim călduros lui Gheorghe Vida, pentru ajutorul sub stanţial 
aco rdat la traducerea textelor maghiare. 

14 I. D. Ştefăn esc u , op. cit„ p. 51: „nava este acoperită cit 1m pla/011 
de lem11 care a în/omit bolţile de piatră". Im potriva acestei idei ve?i a rh . 
Marina Iliescu, mem. cit„ p. 3. 

15 Vamszer cza (op. cit„ p . 7), con sideră că apariţia tavanului 
pic tat la Delniţa este carac teristică pentru renaşterea populară maghiară". 
În\e!egîn'd prin acest termen revirimentul artistic ce urmează schimbărilor 
politice ş i socia le de la începutul veacului al XVII-lea în Tran si lvania, 
menţionam că tavane de lemn pictate se lntîlnesc la numeroase bise rici, 
cu deosebire în zona Odorhei, Miercurea Ciuc, Tîrgu-Secuiesc. Majoritate:i. 
provin din secolul a l XVII-lea sau sînt mai tîrzii. Pentru De lniţa vezi ş i 
l\.eopeczi Sebestyen J6zsef, op. cit„ p . 390; „motivele sale florale sînt 
exemple foarte frrmioase ale ren aşterii ardelene (s.n.) . şi nu si11t nern11os
rnte celor care swcliază mobilierul princiar dintre 1605-1630 . .. " . 

In cadrul acestei picturi decorative se detaşează, su spendată de tavan 
imaginea Fecioarei cu pruncul, înscrisă la rîndul său Într-un panou 
dreptunghiular. Tratată nesigur, naiv, trădînd o insufi cienta exersare În 
redarea personaje lor ş i obţinerea expresii '. or, scena a easta părea de alt? 
vî rstă dec:t cea a casetelor tavanu lui pic tat. ercetări)e au dovedit totuşi 
ca cele doua picturi s'.nt contemporane. Pentru amănunte referitoare b 
tavanul de la Delniţa (tehnica de execuţie, cu 'ori folosite , starea de 
co nserva re lu c rări de restaurare), vezi şi Ioana Lazarovici , Memoritt i1tsti
/icativ priviiul restartrarea tavanului casetat pictat clin biserica romano
catolică din Delniţa, jucl . Harghita, arhiva D .M.I.A„ l 973, că reia îi 
mulţumim pentru preţioase le observaţii . 

16 Marina Iliescu, mem. cit„ p. 4 ş i R. I-leitei , rap. cit„ p. 2, on ~i 
deră că : „anul 1834 . a11 aflat pe orga bisericii, precizea'l:ă în mod indirect 
şi data d11pă ca."c treb1tic să se fi constrnit balco111t! orgei .. . ". 
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Fig. 5. Tavanul casetat al navei. 

sud şi vest, două ferestre tngi1.ste, În arc frînt" , iar la ultimul 
nivel „cele patrie deschideri originare, largi" 17. 

Cercetările arheologice au dovedit că zidurile turnului şi 
cele ale navei au fost construite concomitent, iar cercetările 
de arhitectură au descoperit, pe zidul estic al turnului, urmele 
fostei şarpante, aşezată la o altă cotă, cu ocazia înălţării zidu
rilor navei 18. 

Deşi cercetarea elementelor de arhitectură ş i decoraţ ie pro
filată , precum şi interpretarea analizei planimetrice, au putut 
identifica, la Delniţa, fazele esenţi ale ale transformărilor edi
ficiului, totuşi nu a fost precizată, cu certitudine, vîrsta mo
numentului. Cercetările arheologice, deja menţionate, au iden
tificat două dintre mormintele unui cimiti r anterior datat în 
veacul al X V-lea 19. A u fost de asemenea descoperite, cu 

17 R . Heitel, rap . cit-., p. 5. O in scripţie „cu caractere gotice" , 1710, 
trebuie atribuită unei refaceri (idem , p. 3 şi I. D. Ştefănescu, op . cit ., 
p. 51). Ei îi corespund şi o seamă de lu cră ri asupra acoperi şulu i bisericii. 
Radu H eitel (idem, p , 10) a surprin s în exterioru l bisericii , la sud , un 
strat databil În „prima jumătate a sec. al XVJf-lea acoperit de - rm 
strat ce urmează panta spre sud, a terenulrti, st rat / ormat . . . din reswri 
de ţigle cu mortar - prov enind maioritatea de la coama acoperiş rtlrti -
bucăţele de var şi fragmente de tmrnială iniţială , dovedind prin compo
nenţa sa că, la un moment dat , acoperişu' bisericii a fost Î11 totalitate 
refă.rnt, biserica fiin d şi retenrnită . Această literare nrt poate fi datctt ă 
dec:t în amd 1710, anul înscris pe turn cu carnctere gotice". 

18 M arin a Iliescu, mem. cit. , p . 4 : „ construeţia bisericii din Del1 1 iţ·a 
reprezintă o etapă unitară, actua 'a navă fiind constrnită odată cit wrmtl" . 
În cee'.l ce priveşte î n ă l 1a rea zidurilo r o rigin are (ibidem, p. 2); „pe latura 
de est a tttrnultti clopotniţă se află marcată, în grosimea zidăriei, itrma 
acoperişului vechi, av'. nd coama coborîtă rn 2,50 m faf,ă de cota actuală .. . 
Î11tre limita actrta.'ei îw.;e!ito ri ş i rama vechii înv e itori pereţii de vest 
ai navei sînt completaţi Cit zidărie re centă, de că rămidă" . In ă lţ.a rea coamei 
aco perişu : ui cu cca. 2,50 m, faţă de cota iniţială corespunde unei ridică ri 
de aprox im ativ 0 ,35 m a zidurilo r navei. 1n urm a analizei sirn a ţi e i tava
nului casetat, a cărui în tocmire argum entează executarea sa pe ace t nivel 
a l zidurilor ( + 0,35 m fa1ă de cota ini ţ.ia l ă , cf. Ioana Lazarovici, mem. 
cit .), se poate ajunge la concluzia că '. n ă l ţarea zidu :· ilo r la ace astă cotă 
a avut loc În 1613 sau puţin înainte. 

Supraînă l ţarea zidurilo r nu a impli cat 111 sa ş i modificarea fe restrelo r 
iniţiale care - pe la tura de sud - uau amp lasate În dreapta ş i stîn ga 
portalului. 

Abi a după o vreme - p robabil cu ocazia refacerii acoperi şului - a 
fost sesi zată aqiunea exe rcitată de greuta tea şarpan tei masive asupra zidu
ril or. Pentru ronsolidarea acestora s-a procedat a tunci la adosarea - la 
interio r - a unui t rat gros de tencui a ă amestecată cu fragme nte de \i f!, le 
provenite de la acoperiş u l navei ş i turnului. Tot atunci s-a închis una 
dintre fere strele laturii de sud a navei - cea de la vest de portal -
prin adosarea unui contrafo rt ce Întă rea zidul (probabil că ş i pe latu ra 
d ~ nord a fost aşezat , pereche, un a '. t contrafort , dar lu c rările din 1865 
l-au înd e pă rtat) . Tehni ca de execu ţie a acestuia demonstrează că s-a ur
mă rit îndeaproape fo rma contraforturi[o r o rigin are (deoseb i tă fiind numai 
înă l rimea 5,91 m şi co rni şa de pi atră . . ) , pentru ob1i nerea unei im agini 
perfect unita re a monu mentului. 

D ata de încheiere a luc răril o r acestei etap : este în sc ri să pe corni şa 
turnu lu i (1710), fiind a testa tă ş i arheol gic (vezi nota 19) . După această 
dată de altfel, lucră rile ce se vo r execma asupra biserici i nu vor mai 
respecta unitatea ansamblului (în 1760, amintim , se con struie~te pridvorul 
sudic - vezi nota 12). 

19 Notă în tocmi tă la rugăm i ntea noastră de arheologul Radu Heitel, 
căru i a îi mu[\·umim cu această ocazie. „La De l n i ţa săpăturil e arheologice 
arhi tectură pă stra te in situ (În cursul ce rcetă ril o r noastre efec tuate în 
(anu l 1970) au atacat un monument care, dato rită seriei e'.ementelor de 
colaborare cu a rh. Mari'l a Iliescu - În mod ubstan\:ial î nmul ţite ) , î ş i 
confirmă dan rea în sec. al XVI-iea. 

fi I 

Fig. 6. Sondaj executat pe latu ra de sud a navei. 

această ocazie , urmele unei con truqii ma i vechi, în zona ocu
pată de actualul cor. Nu s-a putut preciza în să „ existenţa 
imei clădiri cu caracter ecleziaslic, înainte de edificarea bise
rzczz ... "20. Chiar dacă acceptăm caracterul religios al acestei 
construcţii (în funcţie de înh um ările din zonă ş i de menţio
narea documentară a unui „sacerdo de Delna" ), trebuie să 

Tăiate de fundaţia bi~eric ii (blocuri de p iat ră ş i bolovani de mortar) 
de sub nivelul portalului de sud, două morminte datate în a doua jumă
tate a sec. al XV-iea, au constituit un edificator terminu s p ost-quem 
pentru a da ta pe la încep1tt1trile sec. al XV f-lea debutul antierului bise
ric}i cu hr.~mu Şf. Io.an. Termi~usul ante-quern care a oferi t data p rec i să 
a rnc!udem şant1e~ulu1. l-a const1tu1t descoperirea in sitrt în st ratul supo rt 
al . prime~ p ardoseli (d.m lemn) a n~onumentulu i (notată în raportul preli
n11nar, mvel I) a unei monede datmd dm anul 1543 . In cursul cercetă ri
lo r, poziţia nivelului I a fost din nou precizată şi prin desco perirea unui 
fr agment din tencui ala origina ră a paramentului interior al navei frag
ment a că rui margine inferioară a fost a fl ată în poziţ.ia de di rec tă ' racor
dare cu acest ni vei. 

Zidu i de in c intă , construit din pia tră ş i bo lovani , total lipsit de di s
pozitive de apă rare, avînd un mic „turn" de poartă pe latura de sud, 
:1 fo st datat - în mod sigur - :n pri rn a jum ă tate a sec. a l X VII-iea, 
d~ tori tă descoperirii in siw î n stratul arheologic legat direct de construq ia 
lui (strat căpăcu it de un pavaj din bolovani in talar În faţ.a turnuleţu l u i 
imediat după terminarea construq iei) , a unei n:onede emise în anul 1623" . 

Ţin înd seama de cercetările arheologice executate p111a acum Ja 
Delniţa, este evident că studiul nostru nu poate interpreta dec:t rezultate le 
acesto ra. 

. De a:tfel, în această zonă, rezultatele cercetărilor arheologice au 
sch11n bat - aparent surprizăto r - dată r i.l e anterioare nu numai la bise
rica d in Delni ţa. „Rotonda" din Odorheiu-Secuiesc, a'rribuită secolului al 
X III- iea s-a dovedit a fi un monument ridicat „după 1561" (vezi Mariana 
Beldie, „R.otonda" din Odorheiu-Secuiesc şi problem.a datării monumentu
lui, în „ Revista muzeelor ~ i monumentelo r" , seria „Monumente istorice şi 
<le a rtă", 1, 1974, p. 59). 

20 R . Hei tei , rap. cit., p . 8. 

f ig. 7. U rme de p i ctu ră ex ter i oa ră la biserica din Racu. 
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rig. 8. Decoraţia picrată a bisericii Sf. I an din Delniţa. 

considerăm că ac tu ala biserică a fost ridicata ulterior veacului 
al XV-lea. 

De fapt cercetarea arheologică a permis datarea precisă a 
ansamblului prin descoperirea „În patitl de pămînt bătul al 
celei mai vechi pardoseli, a imei monede datînd din amtl 1543, 
care a indicat, înlătitrînd orice îndoieli, perioada terminării 
construcţiei " 21 . 

Odată ce elucidarea problemelor a permis corecta Înca
drare a edificiului În epocă, este momentul să supunem d iscu
ţiei şi decoraţia sa pictata. Cu toate că sondajele şi decapările 
au surprins o seamă de intervenţii, mergînd În profunzime 
pînă la structura zidăriei22, În interior n u au fost identificate 
urmele unei picturi murale. La exteriorul zidurilor Însă, pe 
latura de sud, sînt conservate cîteva scene pictate a căror 
importanţa este subliniata ş i de plasarea lor, deasupra porta
lului de miazăz i . Este vorba de patru panouri, puternic dete
riorate din cauza „văntielilor rnccesive"23 dar şi datorita ina
bilitaţilor tehnice, căci prepararea suportului picturii nu se 
deo ebeşte cu nimic de una dintre tencuielile obişnuite, la 
rîndul sau executata negli jent24. 

Aşezată uşo r asimetric faţa de intrarea sudică, pictura este 
despărţita pe teme prin intermediul unor chenare largi , une
ori duble, de culoare roşie. Cu toate că imaginile sînt foarte 
degradate, se pot recunoaşte sau bănui , cele patru subiecte. 

21 Idem, p. 10, vezi ş i nota 19. C u a l tă ocazie (R . Heitel, rap. cit., 
p. 9) se precizează că: „procesul de edif icare a monumentului a fost -
2n raport w proporţii.le sale - îndel1mgat (î 11tre 25-40 ani)" . 

22 Arh. Marina Iliescu, mem. cit., p. 5; „Întreg peretele de no rd a 
primit , În exterior şi interi.or, ca de altfel tot interioml bisericii, un tidaos 
ele tencuieli w fra gmente de ţiglă ill grosime de 8- 15 cm". Este exclu să 
deci posibi litatea surprinderii , prin sondaje, a altor suprafe ţe pictate. 

23 Casian Labin , Ion Neagoe, Mircea Iliescu, Referat în urm a dep '.a
sării efectuate în perioada 1- 3 martie 1973 la biserica Sf. Ioan din 
Delni ţa, arhiva DMIA. 

24 !n urma analizei tencuielii (ing. Ion I studor, notă internă nr. 66, 
arhiva DMIA, 1974) „se constată prezenţa a 1111meroase mi buri de var". 
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în prima imagine amplasata la vest de portal ş i despărţita 
de celelalte scene prin contrafortul adăugat25 se poate încă 
recunoaşte conturul unui cal alb ce se detaşează de fundalul 
realizat În culoare roşi e26 . Scena, al cărei subiect pare să fie 
In trarea În l ernsalim27, a fost pictata pe un strat subţire de 
intonacco, suprap us unui alt strat de tencuială albă28 pe care 
sînt vizibile urme de ciocănire, grupate În colţul din dreapta 
sus29. 

Deasupra portalului, În colţul din stînga, sînt rep rezentaţ i 
Sf. Petru cu cheia raiului şi Sf. Pavel30 cu sabia. Amîndoi 

25 Vezi nota 18. Descoperirea, în spatele contrafortului din 1710, a 
fe restrei originare, pune în discu ţie dou ă ipoteze : în momentul execu
tării picturii a fost ocoli t golul acesteia, sau, în vederea pi c tă r ii supra
feţei, fere astra a fost în ch isă. Urmărind modul În care con rraforrul a fo st 
suprapus stratului pictat, ne Întrebăm dacă monu mentu l nu a fost În 
Întregime văruit, în 1710. 

26 U rmele unui chenar con tinu ă, pre vest, aproximativ 0,60 m. 
Alături de albul de var au fost fo:osite pămÎnturi colorate roşu ş 1 
ocru. 

27 Drăgu ţ Vasile, op. cit„ loc cit.: „ ... se mai disting restnri. de fig1m 
şi siltteta muti asin, ar fi putut fi deci „Intrarea tn Ierusalim". I. D . Şte
făne scu op. cit., p. 52, crede că e vorba de „Judecata de apoi" . 

28 Ing. Ion I studor , notă cit„ p. 2: „proba 3 - strat suport into
nacco, sud exterio r faţadă: . .. tenrnia!a este vămită în alb peste care este 
mprapus rm alt strat de tenrnia!ă, acoperit şi el rn o zugrăveală lntr-o 
mioare slab ocru". Această văruială se regăseşte ş i la scen a de care ne 
ocupăm, din stînga contrafortu lui , unde „1m strat de vămială albă este 
acoperită cu o slabă Cl/.loare ocm" . 

29 Cercetări personale efec tuate în octombrie 1970 ş i ma rtie 1973 . 
30 In privinţa identifică rii sfinţilor , cercetătorii au păreri diferite: 

V. Vătăşianu, op. cit„ p. 772, crede că este vorba de „arhanghelul Mihail 
şi Sf. Petru" . I. D. Ştefănescu , menţionează doar poziţia: „pres de lui 
(Saint Pierre n.11.J un ange portant l'epee semble monter la garde" (op . cit„ 
p. 52). Drăgu ţ V., op. cit., loc. cit., recunoaşte pe „Petru rn cheia ş i 
Pavel cu sabia" . 

In cadrul com unică rii su sţinute la sesiunea de comunică ri a Jn titutului 
de Arte Plastice N. Grigorescu, În mai 1973 , consideram că este vorba 
de Sf. Petru şi arhanghe:ul Mihail. Mul ţumim cu această ocazie prof. Va
sile Drăguţ pentru indicaţii '.e oferite. 
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poartă cîte o carte În mîna stîngă3 1. Panoul are un chenar 
dublu, Întocmit din linii roşii de l ăţimi diferite, iar sistemul 
compoziţional se bazează pc cea mai simplă simetrie, insistent 
urmărită şi cromatic. Cei doi sfinţi. se detaşează pe fundal 
(culoarea acestuia este ocru), Petru fiind îmbrăcat Într-o 
mantie albă ale cărei falduri sînt Întărite prin accente de 
roşu , iar Pavel poartă o mantie roşie cu faldurile albe32. 

Oprindu-ne la desenul figurii lui Petru - singura ce per
mite aprecierea posibilităţilor artistice ale pictorului - trebuie 
să menţionăm coafura de tip preo ţe sc catolic, redată prin 
aşa-numitul sistem al „solzilor de pe şte " , care poate argu
menta caracterul popular al acesto r reprezentări , sublini at ş i 
în cadrul studiilor anterioare33. 

Scena centrală este rezervată unei deosebit de sugestive 
Răstigniri34. Încadrată de Marta şi Ion35 îngenuncheaţi, crucea 
- trasată În aceeaşi culoare roşie - suportă trupul torsionat 
al lui Isus. Şi aici, Într-un sistem compoziţional piramidal, 
primează un simetr ism popular, simplu. 

P anoul Răstignirii este delimitat precis, printr-un chenar 
ro şu , foarte lat. Delimitarea este cu atît mai v i zibilă cu cît, 
ea prezintă şi o diferenţă de relief a tencuielilor, sub acest 
strat fiind plasat un strat de tencuială mai gros decît În cazul 
celorlalte scene. Deci nici aici pelicula de culoare nu se aşaza 
direct pe tencuiala originară. 

Următorul subiect, spre est, În colţul din dreapta dea
supra portalului, înfăţişează două sfinte neiclentificate36, În 
picioare, În rugăciune. Este de observat aceeaşi alternare a 
culorilor care, În ciuda compoziţiei rigide, i zbuteşte să obţină 
o ritmare cromatică. Stratul de pictură, deplasat de pe supor
tul să u , lasă să se vadă în col ţul din stînga sus, o zonă mai 
mare clin tencuiala peste care a fost aşezat. 

Cu toate că „s-ait ef ectitat sondaje, prin decapare, În con
tinuarea suprafeţei pictate ... m t s-au mai s1,,,rprins t4'rme de 
pictitră"37. Rămîne deci să discutăm aceste scene ca un Întreg 
şi nu ca detalii ale unui ansamblu3a. 

Urmîncl relaţiile stabilite prin Încadrarea arhitecturii edi
ficiului în secolul al XV-lea, cercetătorii au a juns la con
cluzia că şi pictura exterioară trebuie atribuită aceluiaşi secol. 
Recenta datare a monumentului, prin intermediul monedei din 
1543, ne-a făcut să considerăm că aceasta este, aproximativ, 
epoca de încheiere a lucrărilor de arhitectură. Identificarea 
arheologică a unui incendiu39 - care - ţinînd seama de 
datarea, prin inscripţie, a tavanului pictat - nu a putut avea 
loc decît înainte de 1613 , precum şi existenţa unui alt strat 
de tencuială, sub panourile pictate, ne conduc la concluzia că 

31 Indiciu preţios pentru recunoaşte rea Sf. Pavel. ei d i apostoli 
slnt reprezentaţi de asemenea în biserica d in Ne111 şa ( ibiu) , Re111etea (Bi
hor), Du111it reni (Bihor) , Ghimbav (Covasna) ... Pentru atribute ş i .ampla
sa rea sceneior vezi: V. Drăguţ , Iconografia picturilor murale gotice dm 
Transilvania În „Pagini de veche artă românească", II, Buc. , 1972, p. 79. 

32 Este de menţionat gama simplă şi modalitatea rustică de alternare 
a culo rilor. 

33 Va ile Dragu\, op. cit„ p . 89. 
34 La Mihăi leni au fo st descoperite pe latura de nord, în interio rul 

navei, fragmente din Legenda Sf. Ladisla1t şi, aproape comp:etă, o Răs
tignire. Diferenţele stilistice, detaliile compoz i ţ io nale, precum ş i amăn untele 
vestimenta\iei ne conduc la concluzia că pictura de la Mihăi leni este 
anterioară celei de la Delniţa . La Feliceni, anul acesta au fost decapa te 
tencuielile cc acopereau, pe Cap vest i că a arcului triumfal, o Coborîre de 
pe cmce (?) şi lnchinarea magilor. Adăugînd acestora deja cu no cutele 
picturi d in bo lta corului bise ricii din Armăşe ni , precum ş i cele mai noi 
de coperiri de la Porumbenii Mari ş i Cristuru-Secuiesc, comp '. etăm pe 
~aza date i r existente . nu 11 ărnl n:onumente'.or cu deco raţie pi ctată din 
jude1ul H arghita. 

35 V. Vătăşi anu , op. cit„ loc cit. : „aici e reprezentată răstignirea îm
preună w figurile Mariei, a Magdalenei ... "; V. Drăguţ, op. cit„ loc. cit„ 
recunoaşte pe ,,fs1ts pe crnce între Maria şi fon ". Av :nd În vedere că.; 
iconografic, Io n este mai frecvent Înt:lnit, credem la rîndul nostru, ca 
cel de-al doilea personaj, alături de Maria, este Sf. Ton. Pentru repre
zenta rea Răstignirii î n pictura tr ansi lvăneană vezi şi V. Drăgu ţ, !cono
grafia .. „ p. 35 , 71 - 72. 

36 Este probabil ca scena să reprezinte două dintre mironosiţe, în 
rugăciun e. în ap ropierea biser ici i din Delniţa, l;t biserica din R acu (Sa tu 
Nou, ju<l . H argh ita) , cu ocazia l u c rări lo r de restaurare au fost scoase 
de sub ten c uială două scene pictate '.n in terio ru l navei, pe feţele vestice 
ale arcului triumfal. Se remarcă aceeaş i gamă cromatică, acelaşi simetrism 
popular, vizibil , la sud, unde se conservă, în mai bune condi ţii, ima~inea 
a două sfinte (vezi fot şi În, Uj elet, 13, 1973, p. 6). Reamtn tLm 
că f ragmcnte de pictu ră e x terioară au fost su rprinse şi pe latura de sud 
a nave i. 

37 Casian Labin , Ion Neagoe, Mircea Iliescu, ref. cit„ p. 1. 
38 Bibliografia anter i oară a bise ri cii din Delniţa, considP ră scenel e ca 

părţ i conservate a le unui ansamblu dispărut (vezi ş i V. Drăguţ, op. cit„ 
loc. cit.). 

39 R . Hei tel, rap. cit., p. 10: „ .. . nivelul de ră 1care l pardoseală la 
1t11 moment dat: incendiată . orietun înai11te de amtl 1613., ," . 

FiJ!. 9. Sf. Petru (detal iu). 

a existat o distanţă , În timp, Între terminarea bi sericii ş1 pic
tarea ei, distanţă ele cel puţin o jumătate de secol. 

In acest sens este de reţinut că, după victoria turcilor în 
1526 la Mohacs, a început, în Transilvania, un lung război 
Între pretendenţii la tronul Ungariei: Ion Zapolya şi Ferdinand 
de Habsburg. După tratatul de la Oradea, În 1538, moartea 
lui Ion Zapolya ş i Încoronarea „principelvti copil Ioan Sigis
mund s1.tb regen ţ:a mamei sale l sabella"40 noii pretendenţi re
deschid conflictul. Alături de Ferdinand de Habsburg, pre
tenţii la tronul Transilvaniei au de asemenea şi Gheorghe 
Martinuzzi, Paul Bornemisza, Emeric Balassa şi Ştefan Mai
lath, acesta din urmă avînd, în 1540, şi sprijinul secuimii41. 

Luptele interne continuă şi după 1541 antrenînd intervenţia 
trupelor turceşti, muntene ş i moldovene care sprijină partida 
conducătoare rep rezentată de Ioan Sigismund şi regina Isa
bella. În urma dietei din Sebeş, În cadrul căreia Ioan Sigis
mund a fost silit să renunţe la tron42, a Început În Transilva
nia ocupaţia habsburgică. Reîntorş i , după cinci ani, În ţară , 
Ioan Sigismund şi mama a Isabella preiau - Încă o dată -
tronul, dar ciocnirile armate cu trupele hab burgi lor continuă 
pînă În 1570 cînd se Încheie, la Speyer, În condiţi i grele, tra
tatul Între Ioan Sigismund şi împăratul Maximilian43. 

Prezentarea, extrem de succintă, a s ituaţiei din Transilva
nia în prima jumătate a veacului al X VI-lca, trebuie Înţeleasă 
în strînsă legătură cu păturile, mai mult sau mai puţin avute 
ale secuimii deoarece aceştia, participau la toate campaniile 
avînd: „de mai multe secole rostitri militare importante ... "44 . 

Înţelegîncl astfel motivele În tÎrzierii - de aproape trei 
decenii - a lucrărilor ele constru ire a bisericii clin Delniţa, 

40 Iswria României, voi. II , p. 932 . 
41 Ibidem, p . 639. 
42 Ibidem. Pentru analiza acestei perioade vezi ~1 Mariana Beldie, 

op. cit., p. 60. 
43 Istoria lfomf'miei, voi. II , p. 935. , 
44 Ibidem, p. 938. 
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f'ig. 10- 11. Sfin te necunoscute. 

analizăm momentul pentru a observa dacă el corespunde ş1 
pictării exterioare a edificiului. 

Astfel În 1540, secuii îl ajută pe Ştefan Mailath în încer
carea sa de a obţine tronul45. De asemenea, în această per ioadă 
s-a produs o „răpire treptată a libertăţilor de care ţărănimea 
se bitcurase pînă atim ci. Aceasta a provocat mişcări de Împo
triv ire citm a fost răscoala secuilor din 1562"46 . 

Cu toate că dieta din Cluj proclamase, în 154347, princi
piul libe rtăţii religioase, secuii aveau serioase nemulţumiri 
politice (poate şi religioase), care îi conduc la răscoala urmată 
de o „crîncenă represi1me hotărîtă în dieta de la Sighişoara"48, 
represiune ce a cuprins mai ales zona din jurul Odorheiului 
unde, În aprilie 1562, se strînseseră oştile răsculaţilor. 

Situaţiei politice a voievodatului, tipică anarhiei feudale, 
îi corespunde o diversificare a ideilor religioase căci, concomi
tent cu pătrunderea ideilor Reformei Încă din 152049, apar în 
Transilvania o seamă de alte curente: sacramentarismul, anti
trinitismul (socinianismul sau unitarism, mai tÎrziu) şi anabap
ti.smul. Dirntre aoestea anuirtr~niui.smuJ „s-a răsp îndit cit o 
putere nestăvilită . lnmşi Francisc D avid, episcopul ref ormat, 
iar apoi chiar principele Ioan Sigism.1.md ajunseseră adepţii 
antitrinitismului" 50. 

Să ne imaginăm, pentru moment, că În această conjunc
tură politico-religioasă pictura de la Delniţa ar avea rostul 
să combată propaganda Reformei51, să s tăvilească ideile anti
trin. tarienilo.r, aşa cum În Moldova aceleiaşi epoci, pictura 
exterioară avea, alături de semnificaţiile antiotomane, şi un 
caracter antireformist52. In acest context s-ar putea explica 
?Oa te, apariţia scenei „Răstignirii " la Delniţa . Nu putem 
.ugumen ta Însă iconografia celorlalte scene. 

45 Tbidem, p . 892. 
46 Ibidem, p. 639. 
47 l bidm1, p. 892. 
48 lstoria Rrm:âniei în date, Bucureş ti , 1972, p. 120. 
49 !Sl'oria României , voi. II , p. 893. 
50 Tbidem, p. 1035. 
5 1 lbidem, p. 1 036. 
52 Vasile D ră<; uţ , f-!1t>nor , Bucureşti , 1973. 
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Spre deosebire de Moldova, unde puterea politică era 
centralizată, iar programul politic urmărit consecvent, unde 
biserica, s u sţinută ele domnie, afirma - prin mijloacele sale 
de pro.paganclă - aceleaşi idei, În Transilvania, secuii aveau 
- în secolul al XVI-lea - o situaţie dificilă : drepturile lor 
sînt treptat uzurpate, luptele politice interne îi lipseau de o 
conducere unitară, iar din punct de vedere religios ei rămă
seseră izolaţi, catolici, În timp ce se oficializa Reforma. 

Ajunşi În pragul răscoalei , puteau oare secuii din Delni ţa 
- hărţuiţi Între campaniile militare ale lui Ioan Sigismund, 
Ştefan Mailath sau Emeric Balassa - să se ocupe de pictarea 
bisericii lor? 

Revenim acum la argumentele menţionate În paginile an
terioare: surprinderea unui alt strat de tencuială, sub stratul 
de pictură şi identificarea arheologică a unui incendiu care 
a avut loc Între 1540 ş i 161353, două indicii care pledează 
- alături de celelalte - că pictura de la Delniţa nu este 
contemporană cu terminarea bisericii. Incendiul, care ar fi 
lăsat urme vizibile şi asupra picturii de la Delniţa (dacă la 
acea dată ca era executată) , n-a putut avea loc clecît cu 
ocazia a două aqiuni represive: cea din 1562 sau cea clin 
1575. În 1575, probabil atraşi de promisiunea repnm1rn 
drepturilor anterioare, secuii din Ciuc se alătură lui Gaspar 
Rekes în lupta acestuia cu principele catolic Ştefan Bathory54. 
Bathory cîştigă „o biruinţă decisivă în htpta de la Sînpaul, 
În acele părţi, cliipă care s-a răzbunat rnmplit asupra aderen
ţ·ilor lui Bekes"55. 

Oricum Însă, la acea dată, pictura de la Delniţa nu 
exista. Ea nu a putut fi execu~ată decît într-un mounent În 
care poziţia politică a secuilor a redevenit puternică, cînd ci 
îş i recîştigă drepturile ce le acorda, de secole, o s ituaţie 
privilegi ată În voievodat. Or, recunoaşterea secuilor - ca 
forţă dependentă direct de puterea centrală - are loc abia 
după suirea la tronul Transilvaniei a principelui Gabriel 
Bethlen, În timpul domniei căruia se manifestă „tendinţa de 

53 R. Heitel, mem. cit„ p. 5. 
54 Istoria României. voi. II, p. 941. 
5 ~ lbidem. 
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a se constitvti o pătitră militară care să stea la dispoziţia pit
terii centrale", iar „majoritatea ostaşilor au fos t recrutaţi din 
rîndurile ţărănimii şi ale semilor de rînd" 56. Gabriel Bethlen 
redă secuilor privilegiile anulate, gest suficient de important 
p entru ca - În semn de recunoştinţă - numele său să apară 
în tr-o biseri că secuiască avînd a lături şi titlul de: „serrenissimi 
principis Dei Gratia Sirnlornm comitis"57, inscripţ i e pictată 
pe tavan ul de lemn al bisericii din Ghelin ţa . 

Situaţia special ă a secuilor în voievodat la încep utul vea
cului al XVIII-lea, se poate lesne de cifra ş i din lu crările 
efectuate asupra bisericii Sf. Ioan din Del niţa, căc i odată cu 
tavanul pictat, sau curînd după aceea a fost construit zidul 
de incintăSB. 

O altă condiţie care a contribuit la apariţia picturii exte
rioare, la Delniţa, a fosit şi perm ainenta l egă:tu1ră ou clerul 
catolic, mai precis cu un a di111tre p uţindc formaţiuni mona;s 
nicc care mai rămăse e"ră canoli1oe, Îin T1ransi1lva111:·a: la numai 
6 km de biserica de care ne ocupăm , m ănăs tirea franciscană 
din Şumuleu a permis păstrarea unui spirit catolic şi , mai 
ales, a oferit pictorilor modelele de care aceştia aveau nevoie. 
Dar s ingură, legătura cu clerul catolic nu ar fi putut conduce 
la apariţia picturii exterioare; Însăşi mănăstirea din Şumuleu 
nu avea, ca decor pictat , decît o singură scenă, a Răstign irii59. 

Reîntoarcerea la iconografi a anterioară Reformei a fost 
favorizată tocmai de politica de atragere a secuilor, defin itorie 
pentru domnia lui Gabriel Bethlen, politică ale că re i urmări 
se pot citi, cu u şurjni:ă, din Însăşi isto.r.ia bise.rici·i Sf. Ioan din 
Delniţa. 

56 Istoria R omâniei, voi. III , p. 148. 
57 I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 38 : jnscripţ·ia Cttprinde numele prin

ţ11l11i G2briel Bethlen, comite al secuilor: Renovatttm. hoc templwn 1628, 
temP_o.r;, serren~ssii:ni P!incif!i (s) Gabrielis Bet~l.;n Dei Grntia (S)iettlomm 
comLtts . Ream1nl!111 ca p erioada a fost denumita „ ren aşterea populară ma
ghiară" (Va mszer G. op. cit. , p. l 5 ş i Keopeczi Sebestyen ] 6zsef, op. cit .. 
p. 490) ş i numai cu acest ens pre luăm , la rîndul nostru, term enul. · 

58 R. Heitel, rap. cit„ p. 11 : „o monedă datată Î1l anttl 1623 , des
coperită la nivelztl constrnctiv iniţial a precizat într-1111 mod sig11r data
rea sa În prima j1tmătate a secolttlni al XV I I -lea". 

59 Balogh ]olan, A 7. erde/yi renaissance, Cluj, 1943 I p. 124- 125. 
Această pi ctură a di pă ru t În secolul al X IX-iea. ' ' 

La aceeaşi interpretare se poate ai unge ş1 pnn analiza 
sce ne! r p ictate: triumf ul (In tra rea în Ierusalim), garanţia 
(Viaţa ele apoi - rep rezentată de P etru, păz ită de Pavel), 
credinţa (Răstignirea) ş i implorarea ( rugăciunea celor do uă 
sfinte). 

Alegerea acestor subiecte clin iconografia genera lă pare 
deci să argumenteze intenţiile pictorului care picta Într-un 
mom ent triumfal (pentru cei oficial Împiedicaţi , de la relig ia 
ş i drepturile lor, momentul reven iri i echivala cu un triumf), 
pe care îl dorea etern instaurat (apelează la imaginea Sfin
ţilor P etru ş i Pavel, În ace t scop) , ca şi dreap ta credinţă în 
jertfa lui Christ60. 

* 
Ţinînd seama de conf iguraţia internă a voievodatului 

Transilvaniei, la Începutul secolului al XVII-lea, picturi le ele 
la Delniţa „prezintă un interes excepţional" 61, ele demons
trează cum - după aproap e un veac ele la Reformă - se 
revine la obiceiuri vechi , Încă neu itate, revenire cc semnifică'. 
ş i omagiază privilegiile politice acordate Întregii secuimi. 
„Factura gotică" transmisă prin intermediul altarelor se ex
plică astfel, prin revenirea la singurele exemple arti stice păs
trate, mai vechi cu aproape un secol, clar mai ales este argu
mentată tratarea „eminamente populară" a scenelor pictate 
probabil de către un zugrav localnic62. 

în Încheiere, considerăm deci că, venind în continuarea 
celorlalte lucrări executate În primele decenii ale secolului al 
XVII-lca, pictura bisericii Sf. Ioan din Delniţa63 trebuie în
scrisă În limitele acelei aşi perioade. 

6° Conciliile catolice ale papalităţii condamnau, încă din 1540, Re
fo rma. Rămaşi !ii legătură cu ideologia catolică, secuii nu puteau să nu 
con idere cato licismu l decîr ca singura c redinţa dreapta. 

61 I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 52. 
62 V. Drăguţ, Picturi numde . .. loc. cit.: „tratarea, de factură gotică 

este eminamente poptâară" . 
63 Reluăm succint datări le propuse în ac tualul studiu : 1520- 1540 

construirea bisericii; 1610- 1620 refacerea ei , executarea tavanului pictat, 
picta rea exterioară a celor p at ru scene descrise ş i construirea incintei; 1710 
renovarea bisericii: tencuirea i nter ioa ră ş i „întă rirea" zidurilor cu con
trafo rturi noi; 1760- acope rirea pi cturilor (vărui te poate în 1710) cu un 
pridvor. Pi ctu ra de la el ni ra a 1·ă 111a s vă rui tă pîn ă î n anul 1935 - 1941 
cînd "pridvorul" a fost demolat. 

Fig. 12- 13 . Detalii din pictura interioară de pe fa\ada ve cică a a rcului triumfal al bisericii din R acu (foto Liana Tugearu). 
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